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สอบปลายภาควิชาการไทยและวิชาการภาษาอังกฤษ Y.12

โรงเรียนหยุดวันตรุษจีน

พิธีโมทนาคุณ  (KG.3-Y.11) 

สอบปลายภาควิชาการไทย Y.10-11

สอบปลายภาควิชาการภาษาอังกฤษ KG.3 - Y.11

โรงเรียนหยุดวันมาฆบูชา  

กิจกรรมตีถุง  Y.12                                                          

สอบ O-NET Y.12                                                          

สอบปลายภาควิชาการไทย KG.1-Y.11

พิธีโมทนาคุณ  (NC.-KG.2) 

สอบซอมคุณลักษณะนร. Y.7-11

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

สอบซอมตามเวลาที่นัดหมายกับครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นโทรแจงผลสอบเฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน 

รายวิชาครูไทยและครูตางชาติ (Y.7-12 สามารถตรวจสอบ

เลขประจำตัวนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาตางๆ 

และตารางสอบซอมไดที่ทาง Website ของโรงเรียน)

สอบซอมตามตารางเวลาที่กำหนดและ

ลงทะเบียนกอนเวลาสอบซอม 30 นาที 

พฤ. 15 – พฤ. 22 ก.พ. 61

ศ. 16 ก.พ. 61

ศ. 23 ก.พ. 61

จ. 26 ก.พ. 61,

ศ. 2 มี.ค. 61

อ. 27 - พ. 28 ก.พ. 61

พฤ. 1 มี.ค. 61

ศ. 2 มี.ค. 61

ส. 3 - อา. 4 มี.ค. 61

จ. 5 - อ. 6 มี.ค. 61

พ. 7 มี.ค. 61

พ. 7 - พฤ. 8 มี.ค. 61

ศ. 9 มี.ค. 61

จ. 12 มี.ค. 61

ศ. 9 มี.ค. 61 

 ประกาศ Y.12  

จ. 12 มี.ค. 61

ประกาศ Y.1-11

จ. 12 - ศ. 16 มี.ค. 61 

สอบซอม Y.12

อ. 13 - ศ. 16 มี.ค. 61

สอบซอม Y.1-11

มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

มัธยม

ทุกแผนก

ทุกแผนก

มัธยม

มัธยม

ทุกแผนก

อนุบาล

มัธยม

อนุบาล

ประถม-มัธยม

Y.1-12

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 Y.12

หยุดวันตรุษจีน

กิจกรรมปดปการศึกษา

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Y.10 - 11

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  KG.3 - Y.11

หยุดวันมาฆบูชา  

กิจกรรมตีถุง  

O-NET Y.12                                                          

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 KG.1 - Y.11

กิจกรรมปดปการศึกษา

แจงผลสอบ

เฉพาะนักเรียนที่สอบไมผาน

 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผูปกครองและศิษยเกาทุกทาน ที่ไดใหเกียรติเขา
รวมกิจกรรม Sports Carnival 2017 พรอมกับใหกำลังใจบุตรหลานและรุนนองของ
ทานในการแขงขันกีฬาและการมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม
นม น้ำดื่ม อุปกรณในการเชียรกีฬา ฯลฯ ใหกับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมากที่รวม
เชียร, เลนเกม และขบวนพาเหรดดวยตัวทานเอง สงผลใหกิจกรรม Sports Carnival
2017 มีความอบอุน สนุกสนานและเต็มไปดวยความสุข  

วันตรุษจ�น  
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา ปดเรียนในวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เพื่อใหผูปกครองและ
นักเรียนไดรวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนดวยกัน สำหรับนักเรียนที่ไดรับอั่งเปา ควรรูจัก
เก็บออมใชจายอยางรูคุณคาและฝกการบริหารเงิน เพราะถือเปนความเมตตาจากผูใหญ 
และที่สำคัญไมควรโออวดกัน สวนนักเรียนที่ไดรับอั่งเปานอยหรือไมไดรับเลย ก็ไมตอง
นอยใจโกรธเคืองผูใหญเพราะความรักที่ไดจากทานนั้นสำคัญกวา

ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ� 2561

หมายเหตุ : นักเรียนที่ไมมาดำเนินการสอบซอมตามวันเวลาที่กำหนดจะไมไดรับผลการเรียนปพ.6 

และตองลงเรียนพิเศษเย็นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปการศึกษา 2561 กอนดำเนินการสอบซอม



             เทศกาลวันวาเลนไทน หรือวันแหงความรัก ตรงกับ
วันที่ 14 กุมภาพันธของทุกป  นักเรียนหลายคนอาจขอเงินจาก
ผูปกครองมาซื้อของขวัญเพื่อมอบใหแกกัน เชน ดอกกุหลาบ 
ตุกตา หรือของขวัญตางๆ  ซึ่งทางโรงเรียนไมสนับสนุนให
นักเรียนมอบสิ่งของเพื่อแสดงความรักเพราะเปนการสิ้นเปลือง
และแสดงสัมพันธภาพที่ฉาบฉวย ตลอดจนอาจมีพฤติกรรม
ที่สุมเสี่ยงตอความดีงาม ทั้งนี้นักเรียนควรประพฤติตนอยาง

เหมาะสม นักเรียนชายมีความเปนสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิง
วางตัวเปนกุลสตรี ใหเกียรติซึ่งกันและกัน  โดยแทจริงแลว 
"ความรัก" มีหลายรูปแบบ เชน ความรักจากพอแมที่มีใหตอ
บุตรธิดา รักเพื่อน รักโรงเรียน รักชุมชน รักประเทศชาติ ฯลฯ 
ลวนแตเปนเรื่องดีๆ ดังนั้น การแสดงความรักจึงไมควร
จำกัดแตในเชิงชูสาว นักเรียนควรมีความรัก ความเมตตา
ตอผูอื่น และตอสิ่งตางๆรอบตัว ดวยการคิดดี ทำดี 
มีความปรารถนาดีตอผูอื่นเสมอ

วัยรุ�นกับวันวาเลนไทน�

กำหนดการ            แผนก             วันที่                                       รายละเอียด

GAC  Graduation Ceremony

พิธีมอบเกียรติบัตร และ กิจกรรม PROM Y.12 ( อินทรีทยาน )

ระดับชั้น Y.1 - Y.12 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้

 - Y.1   โถงลางอาคาร Dominic 1 
 - Y.2-3   โถงลางอาคาร Dominic 2 
 - Y.4   โถงลางอาคาร 4 
 - Y.5-6   โถงลางอาคาร Dominic 1 

 - Y.7-12   โถงลางอาคาร St.John Baptist

ระดับชั้น NC.- KG.3 ผูปกครองจะไดพบครูประจำชั้น
พรอมพบปะพูดคุยตามสถานที่ ดังนี้

 - NC.-KG.2  โถงลางอาคาร Dominic 1 
 - KG.3        โถงลางอาคาร Dominic 2 

เรียน Summer Course 2018 
(รายละเอียดคอรส Summer จะแจงใหทราบกลางเดือนกุมภาพันธ)

เปดเรียนระดับชั้น NC.- KG.3 

เปดเรียนระดับชั้น Y.1-12 

จ. 12 มี.ค. 61

พ. 14 มี.ค. 61 

ส. 24 มี.ค. 61

(8.30 น. - 12.00 น.) 

ส. 24 มี.ค. 61

(13.00 น. - 16.00 น.)

อ. 27 มี.ค. - 

ศ. 27 เม.ย. 61

อ. 15 พ.ค. 61 

พ. 16 พ.ค. 61

มัธยม

มัธยม

ประถม-

มัธยม

อนุบาล

ทุกแผนก

อนุบาล

ประถม - มัธยม 

GAC Graduation

กิจกรรม PROM Y.12

รับผลการเรียน ปพ.6 

เวลา 08.30 - 12.00 น.

(นร.แตงกายชุดนักเรียน)

Summer Course 2018

เปดภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2561

หมายเหตุ: 
1. นักเรียนทุกคนในระดับชั้น Year1 / Year 7 / Year 10 ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer ตามคอรสเรียนในแตละระดับชั้น 
เพื่อเปนการเตรียมพรอมเนื้อหาความรูของนักเรียนสำหรับการเรียนชวงชั้นเรียนใหม 
2. นักเรียนที่มีผลการเรียนไมผาน 3 รายวิชาขึ้นไป ลงเรียนเสริมพิเศษ Summer เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

การแจ�งนักเร�ยนลาออก
 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ยกเวน อ.3 ป.6 และ ม.3 ที่
ไมประสงคเรียนตอในปการศึกษาถัดไป กรุณายื่นใบคำรองลาออก
ไมเกิน 30 เมษายน 2561 หากเลยจากนี้ ถือวาทานประสงคให
นักเรียนเรียนตอในปการศึกษาใหม การแจงลาออกหลัง 30 เมษายน
2561 ทานตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ของ
ปการศึกษาใหมกอน จึงจะไดรับเอกสารทางการศึกษา 
      สำหรับนักเรียนชั้นอ. 3 ป. 6 และ ม. 3 (ปการศึกษา 2560)  
ระเบียบการลาออกเปนไปตามที่ระบุไวในใบแจงจำนงศึกษาตอ

 เชิญชวนส�งผลงานนักเร�ยน

 หากชวงปดเทอม นักเรียนไดไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อ
สังคมหรือไดไปแสดงความสามารถใดๆมา ทางโรงเรียน
ขอเชิญชวน ใหผูปกครองบอกเลาเรื่องราวและสงไฟลภาพ
ถาย/ไฟลวีดีโอ ของนักเรียนมาที่ admin@ektra.ac.th เพื่อ
นำมาประชาสัมพันธ ทางหนาเว็บไซตของโรงเรียนใหเปน
แบบอยางและแรงบันดาลใจที่ดีกับนักเรียนคนอื่นๆตอไป

การติดต�อธุรการภาคฤดูร�อน 
  เปดทำการวันจันทร – วันศุกร เวลา 7.30-16.00 น. และ วันเสารเวลา 8.30-16.00 น.                

โทร 0-2213-0117,  0-2212-0157 หยุดทำการในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ


